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Jelentés a polgári frontról
A vásárhelyi sétatéren 
Bethlen gróf csábbal hegedült 
Szavára társadalmi téren 
Minden választóíal ledíHt.
Mint muzulmánnak a szelamlik.
Melyen nem ront bú, semmi gond,
Oly ünnep volt ez: — Megszülemlik 
Az egységes polgári front.

Együtt a gróiok és a pórok.
A irakkok és a csurapék;**
Az egyenes s görbe orrok,
Czettler" Jenők és Kunapék.
Szijj Bálint és Samu, a Mándy,
Egymásnak csókkal nekiront:
Mint az egyszeri zsé, a mádi,
Helyben van a polgári front.

Sokoró a párt ünnepére 
Szagos rakétát ereget,
Heinrich tata tág kebelére 
Veszi a Csontos-gyereket.
Nagy Kéjgáz-Csizmadia Andris 
Mándlit és lobogót kibont:
Mint kétnapos hal, oly roppant friss 
Az egységes polgári front.

Ki állna ellen ily seregnek,
Mely nem hibáz és nem haboz?
Cucilista inak remegnek 
És fajvédő fej kókkadoz.
Mint valódi Bramarbas s Brontes 
S nem tartja őket kapicány:
A gascognei egységes front ez
És Bethlen gróf a kapitány. (JAZIG)

Tönödések
Seiffensteiner Solomontul

O Ed galíciai városba ed fühodnodi 
mexáUt o hotelba és mert nádion fárodt 
volt. rügtün le okort feködni. Jütt o szállo
dás. o Hasele Auswuchs és méli en haj
longva. bizolmos masalgással mondta: .'t > 
telt fühodnodi oreságnak tolán ed kis szára- 

m kozásro von szüksége. . .  Ebbe oz esetbe 
^  oidlhatok edi egészen elsürendü hiildiet.“  

^  0  tiszt oreság dohosén felelt: ..Én álmos
vagyok! Menien a fenébe !u 0  Hasele nem 

tágította mogát: ..Meg fog bánni o fühodnodi ór. Ez edi egé
szen rendkívüli eset. Edi orosz arisztokrát salád láng várul von 
szú. ed iön.vörű teremtésrül. . .  Ed vétek volna oz isten ellen 
eztet elszoloitoni.“ Mondta o fühodnodi: .Jól van. küldte föl!" 
Félóra molva kopogtatnak o szoba oitoián. ..Ki az?“ — kér
dezi o tiszt, mire hollotszik o félre nem érthetü válosz: Jach 
bin, de rüssische G r á f i n — Cince-conce o Jeremiás Smith 
fűbiztos oreság és o Bethlen gráf. o Hotel Hungáriáiul o*

g.velenlegi chef. oki okorto kedveskedni oz üvé elükelü ven
dégnek ed rendkívüli dologgal és kérdezett tüle: ..Mit poron- 
csol oz oreság’? Jogrendet, felekezeti békét, társadailomi tíssz- 
hangot?“  Mire felelt o Jeremiás oreság: ..Küldje fül nekem o 
társadailomi üsszhangot!“  És megjelent o Rakovszkv belödi- 
miniszter oreság. oki kopogta oz omerikui vendég oitoián és 
félre nem érthetü hangon szült: ..Én vadiok o társadailomi üssz- 
liang.u Omi otán nem nehéz kitonálni. hódi o Jeremiás oreság 
cppend údi nem kívánt látni eztet oz összhangot, mint o fü
hodnodi őzt o bizemos arisztokrát hüldiet.

----------- o ------------

Szakszervezeti töprengés
— Vájjon fehérruhás ünnep1 ők várják-e maid a hazatérő

emigránsokat ? --------- o---------
Nagy jótékonysági akció

Az OMGE igazgatósága mai ülésén Mutschenbacher Emil 
igazgató indítványára elhatározta, hogy nem tűri tovább a 
TÉBE tolakodó grasszálását a iótékonyság terén és a TÉBE 
milliárdos adományait megkontrázza azzal, hogy ezentúl mindig 
a dupláját fogja  adni annak, amit a TÉBE megszavaz. Az 
indítványt közlelkesedéssel elfogadták és Pallavicini György 
őr g ró f elnöklete alatt nyomban megalakították a jótékonysági 
ügyosztályt. (Magyar Tévirati Hiroda)

MAGYAR IRODALOM ÉS GETTÓ
— Szabadon a „Szózatu nyomán —

Arany (azelőtt Azószer) Jó
zsef (Jajtelesz), szivarvég- é ' 
poent-gyüjtő-(íogházban).

Bársony (azelőtt Bessz) 
Móric, tőzsdei zs. iró, kitért 
a kontrernin elöl.

Cziráki (azelőtt Cidákli) 
Gedeon (Gedalje), költő és a 
Dalêszforgalmi R.-T. ex- 
presszorientálistája.

Deréki (azelőtt Docht, il
letve Tamadocht) lzor, eszté
tikus és a Sajtkukacőstermelő 
R.-T. vezérutazója.

Erdödi (azelőtt Epesz) 
Adolf, P. szachiró.

Faragó (azelőtt Einkelstein) 
Pinkász. zenepenész, a Rima
murányi Vénhús R.-T. főabá- 
ló ja .

Gárdos (azelőtt Ganeí) 
Marcell, kar ika-(g.yáxió) tu
rista, kerékfényező és a Ku- 
limász című szaglap szer
kesztője.

Kovács (azelőtt is Kovács) 
Péter, tragédiairó, bukás előtt 
házasságot kötött egy zsidó
nővel.

Liptói (azelőtt Margarin) 
Jónás, r. k. (rendesen körö
zött).

Magyari (azelőtt Mógendó- 
vid) Mózes, költő, de csak ha 
hossz van.

Nagy (azelőtt Nebbich) 
Áron, kon- és kohnvertita. ál- 
ujságelpfizető, t. i. a kiadó- 
hivataii kirakatot böngészi.

Perényi (azelőtt Pájesz) 
Ábel, filozófus és sámeszté- 
tikus.

Sörházi (azelőtt Svarcz) 
Jakab, hébredő iró. kitért a 
gumibot elől.

Savó (azelőtt Sóher) Ber
nât, iró s vaj van a fején, 
dédanyjának unokafivére a 
Dob-uccában megszagolt egy 
kóser libát.

Váradi (azelőtt Vacach) 
Rebeka, költő- és fölirónő.

Zrínyi (azelőtt Markó) Ig
nác, büntetőnovellista.

*

Sőt tudunk egy Íróról, aki
nek keresztanyja jegyet vál
tott egy zsidóval a Keleti 
pályaudvaron. Hallatlan, hogy 
elgettósodoit ez a szegény 
magyar irodalom. Legfőbb 
ideje volt. hogy a Szózat le
rántsa róla a leplet, pardon: 
a taleszt.
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A  rom á n  k irá ly  L o n d o n b a n

V. György. — Na, mi az, kolléga úr ? Hát betegek vagyunk ?
Ferdinánd. — Egy kicsit megfeküdték a gyomromat ezek a zsíros falatok. 
V. György. —- Talán egy kis érvágás nem ártana . .  .

Tollyáss Dániel oki. gazdász levele 
báró Wewrewshegyÿ Dávid 

udv. és kormányfőtanácsos stb. Urnák 
Buda-pesten, mélis. gróf Andrássy-úti salyát Kéjlak

Pa-Gecsér, Ikrek’ hava, 1924 
Méltóságos Uram!
Kegyes Jóltevőm!
A fagyos szentek ez egyszer 

becsaptak. (Manap már a szen
tekbe se bízhat a magamfajta jó 
gazda.) Mégis a féltveőrzött cse
metéket. mint például a faiálló cit
ron v-oiitvánv fakadó rügyeit óv- 
hüvelyekkel védtem a fenyegető 
fagy etilen, olaténképpen. hogy a 
Méltóságodék itt felei tett két eu tat 
gf.aszékeztvű uiiait levagdalván, rá
húztam az egyes rügvbimbókra. 
mint kis karmantyúkat. E zseniá'is 
ötletem olyannyira bevált, hogy a 
fagyos szentek elkerülték még a 

natúrt is s így egyéb bai nem történt, csakcsupán az. hogy bar- 
ntadnap dér csípte meg a rügyeket, azaz a g’aszéhüvelek rá
hagytak a zsenge fakarfásra.

Ellenben a kisgazdák még a fagyos szentekből is tőkét ko
vácsolnak az árdrágításhoz, mert már a köpködő kaszinón, 
vagyis a piarcon, fülem ha lattára elhatározták az úi gyümöl
csök új áremelését. Ámde Méltóságodat ill baggate'lek. 
reméllem, nem irritálják, mivel úgyis ángróba dolgozik. Külön
ben is hailom. hogy már úgy összeszanálta magát, hogy 
maga a mennydörgés mennvkőtsapás se de^truáühat ióléthi 
álapottyán. — igeniss!

Olvasom ..A Kut.vau c. ebien vésztő és ebfai védelmi szak
lapban, hogy az úi ..Komondor-Egvletu-ben Méltóságodat vá
lasztmányi komondornak választották. ..Nosza  ̂ eb után ko- 
mondor.“ Azólta komondorainkká^ nem lehet birni. Fennen 
hordgyák farkukat és már csak napszámba ugatnak néhanap. 
ügy Iáiszik, e faikutyák is öntudatra ébredtek. De azért nem 
mondhatnám ió ébredőknek, mert mostan beiurtvák a 8 óra 
alvást. 8 óra ugatást és 8 óra kutvagolást. mell utóbbi abból 
áll. hogy a többi f áltálán ebet ki nem áh iák. seőt minden téren 
és sarkon terro-riszá^ják.

Amikor Méltóságod nemess intencihóia szerént szortíroztam 
a nemes fai példányokat a pünkösdi mükotorékversenvre (ám
bátor ió öreg magyar fülem nem érti e korcsszülemény koto
rék siót s így jobb Miián műtrágyát kotorék összvekebbe is az 
orrát besütötte a nálunk fézengő csereakcliós német köz- 
gazda-burs. mint vodontér s igen kötötte az ebet a karóhoz, 
hogy az ő alapos szisztémájuk szerint egy hét alatt megtanítja 
a kutyát Írná meg olvasni. Ezt e’ ôbb kételkedve, maid öt liter 
borba fogadtam. Egy hét múlva apportírozza is a Pulit a né
met és első-mellső p náci ijára griTit kötözve, kommandóra ínatott 
vélle iTen ákom-bákomot ni: I li i . Hát ez ugyan még nem is 
irka firka, appeáláltam. de hcl van inég az olvasás? Erre rá
parancsolt a német (ebadta kutváia fuel a német szóra) és 
hangossan vakkantotta: eff! eff ! Hát aszongya a vigvorgó 
burs: ez az ..fw betű írva és olvasva. Meg is itattam vélte az 
öt liter vinkót azon éccaka. úgy hogy oil kutyául valîa tölle 
másnap is. hogy csakis a rókászgatásbaíii prnktizál gatott. ..Eb 
a kutya nímet nélküH“

Ám iól tudom: ..agg ebnek, vén cselédnek nincs sok becse“ . 
de azért kegyes helíbenhiagvást kérek és hasonló Ivókat kí
vánva vagyok hívséges és tanulmányos öreg szoigáia

tikmonyi és hóhenhámi Tollyáss Dániel m. p.
Post ser.: Ágnes a melegágyban nem akar dolgozni, mert 

aszongya: nagyon terhes nékie a hailongás. Idem de Eadem
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ESIK A PAPÍR
— Zilahv után szabadon —

ELSŐ FÖLVONÁS
PETHES IMRE (mint sukter): Hát 

bizony térihez mehetne. De ki fogia el
venni az én iánvomat mos-t. amikor 
bessz van?

FÁY SZERÉNA. —  A forgalmista 
maid elveszi.

PETHES. — A Sanvi?
FÁY. — Csakis.
BAYOR GIZI (iön és izéz): Hogy 

áT. a Műtrágya?
PETHES. — Esik.
BAYOR (esernyőiét kinvitia): Esik?
PETHES. —  Noná. maid Süt a nap.

(El a börzére)

MÁSODIK FÖLVONÁS
RÓZSAHEGYI (énekel):'

A Dob-uccán vézes véztől véziz 
Minden kiskapuban bankház nyílik. 
Minden kiskapuban kettő, három — 
Csak az enyém krachoit el a nyáron.
BAYOR (  parasztruhába öltözik): 

Ugv-e. senkise hinné, hogy én egy sark- 
temek vagyok a leánya?

RÓZSAHEGYI. — Olyan vagy, mint

egy töröl metszett parasztlánv. a kis- 
késit neki. Na. én most elmegyek egv 
kicsit szaiiálnf... (Csakuzvan mez
teszi.)

KISS FERENC (akkurátosan): Hát 
ki iánva vagy. azt a hétszentségit ennek 
a keserves fél világnak.

BAYOR (rátartáson): Azt nem kö
töm a kend orrára.

KISS FERENC. — Hát az orromra 
nem is kötheted, mert azt kilőtték a 
háborúban.

BAYOR. — Kilőtték az orrát? Talán 
mű orra van kendnek?

KISS. — Van a kutyának. Az én 
orrom népszín-műorr. Itt van. nézd. a 
két luk. . .  Goüvótul van . . .  Az egyiken 
beszaladt, a másikon kigvütt. . .  (Mntatia 
az orrlukát.)

BAYOR. — Maiga embert is ölt?
KISS (hallzat).
BAYOR. — Miért gvíkoltak maguk?
KISS. — A teremburáiát. ne adi föl 

nekem ilyen kérdést, mert ha erre én 
felelni találnék, akkor ez a darab nem 
kerülne színre a Nemzeti Szinházhan. 
És most meg foglak csókolni. . .  Az kell 
a közönségnek . . .

(  Bizony)

HARMADIK FÖLVONÁS
KISS. — A keserves mindenit. Hát

az a iánv a sakter iánva vöt? De csak 
kerüljön a szemem elé.

BAYOR (iön): Itt vagyok. Miska.
* KISS (hidczen): Mihail v az én becsü
letes nevem. Miska akkor vófam. amikor 
Dendelvbe tártam*

BAYOR. — Pendelvben?
KISS (büszkén): A paraszt abba iár. 

Meg gatvába is . . .
BAYOR (pitvercz): M aga ... liarag- 

• szik . . .  rám?
KISS. — Haragszik a fészkes fene. 

De csak nem ugorhatok mingvár a nya
kába? Akkor nagyon rövid vóna ez a 
harmadik fölvonás. A végén úgyis fele
ségül veszlek, még ha be is verik érte a 
fejemet a Sörház-uccába . . .

(Közben a Miit ráz y  a mez szilár dúl.)
RÓZSAHEGYI ( mintha a távolba 

nézne): Olyanok vagyunk, mint a főd . . .  
Az idők ekéic fölszántott bennünket. Iz
raeli népét. . .  Akik fődül vótak: alul ke
rültek . . .  akik alul vótak: fölül kerül
te k ... (Savorra mutat.) Itt. alul van az 
úi erő. Keveredünk. Most keveredünk. 
Nagyokat hasit belénk a numerus clau- 
sus ekéie . . .  nem ba i. . .  így ió. ha ke
veredünk
(A Műt rázva fölmez v. A füzzönv le-

mezv. Véze.) DYMI

„Fekete és Fehér“
— Afrikai tudósitónktól —

Az Afrikai Nemzeti Színház most 
Egy új darabtól nagy sikert remá':
A darabra már nagyban készülődnek.
A címe ez: ..Fekete és Fehéru.

A darabot ismerik Budapesten.
..Fehér és Fekete44 vefit ott címzése:
Míg ideért, semmit se változott meg.
Nem változott, csak éoD — a színezése.

Itt azon van a cselekmény súlypontja 
S a bonyodalom abból szülét’ itt.
Hogy — i"ven pehhet! — egv kis asszonykának 
Egy fehér kisbabája születik.

Mivelhogy itten Afrikában volnánk.
A szereplők nem vadlanak kudarcot:
Az anya néger és a  féric színién.
Tehát feketék, akár csak a Schwarczok.

És fekete itt az egész személyzet.
Kivéve persze azt a valakit:
A tenorlstát. kit itt a darabban 
Egv fehéra.rcú ember alakit.

Hegy honnan vesznek fehérarcú embert.
A színháznál maid csak kieszelik:
A legrosszabb eseiben maid az egyik 
Színész arcát fehérre meszefik.

De az is lehet, hegy szétnéznek lobban 
És átkutatiák maid a terepet 
S talán egv pesti nőorvosra lelnek.
Ki elvállalja ezt a szerepet.

Coolidge távirata
BEOETHY LAASZLOO, BUDAPEST 

Gratulaalok, kollega ur. Oen to- 
vaabb lesz az Unió elnoeke,mint een. 

COOLIDGE,a maasik Unió elnoeke
Színházi cégjegyzések 

vagy: Amerika — Magyarországon 
I.

cég: v í g s z ín h á z  é s  f ő v á r o s i  o p e r e t t s z i n h á z
Cégjegyző : MAGYAR-AMERIKAI R.-T.

(Ben Blumcnthal)

II.

Cég: MAGYAR SZÍNHÁZ, KIRÁLY-SZÍNHÁZ, 
BELVÁROSI SZÍNHÁZ, BLAHA LUJZA-SZINHÀZ, 

ANDRÁSSY-ÚTI SZÍNHÁZ 
Cégjegyző: MAGYAR-AMERIKAI BANK R.-T.

(Ben Faludi Gábor, resp. Jen Faludi)

III.

Cég: NEMZETI SZÍNHÁZ, OPERA, VÁROSI SZÍNHÁZ 
Cégjegyzó: MAGYAR ÁLLAM-AMERIKAI FŐBIZTOS

(Zárgondnok  ̂Jer. Smith)
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APRÓ SZÍNHÁZI HÍREK
Bárdos Arthurnak egy aranyhatost kínáltak a Renais- 

sance-szinházért. Bárdos gondolkodóba esett. Mikor e sorokat 
irjuk, Beöthy Lászlóval tárgyak hogy tőle tanácsot kérjen.

Beöthy Lászlót a miniszterelnök magához kérette, hogy 
az Országházién színház szanálására nézve meghallgassa.

Faludi Jenő kijelentette, hogy sem Unió-részvényekben, 
sem színházaiban nem lesz darabhiány.

Jeritza Mária budapesti föllépéseinek hírére ma a tőzsdén 
tömeges eladás történik. Két jegyvásárló tőzsdecég fizetés- 
képtelen lett. ___o___

Színház és élet
Paulini Béla keserűen sóhajt föl a törzsasztalnál :
— Bezzeg, lia az én Gyilkos bácsimban az a Molnár-Tóth 

iátszaná a cím szerepet!.. Hogv dűlnének akkor a pesti 
asszonyok!

Sóhaj a Fészek-klubban
— Az nem bai. hogv a színházaink egymásután amerikai 

fönhaíóság alá kerülnek. Csak azután a közönség ne ameri- 
kázzon! — o—

Főszerep és címszerep
Zfiahy Laios darabiában.
..Az (>köru-ben a szeretett.
A kedves Rózsahegyi Kálmán
Játsza a főszerepet.
De hány politikus van itten.
Kitől már íölfakadt epéd.
S ki stílszerűen látszhatná el
A kis darab címszerepét.

---- o----
Kivándorlás — bevándorlás

Érdekes! A magyar színészek az amerikai színházakba men
nek a dollárokért. Az amerikai színházi vállalkozók vedig a 
magyar színházakba jönnek a dollárokért.

J+La. C obn u t

Amerikai nagybácsim, aki mellesleg 
szólva nagyon iákedvű, joviális ember 
és az amerikai fakutya-tröszt vezér- 
igazgatója. ieveöet irt. mélyben egv jó 
lényképet kér tőlem, mint iövendő örö
kösétől. Ezért már évek óta készültem 
û fényképészhez és preparáltam magam, 
hogy egv llegalább közepesen barátsá
gos pofát tudiak vágni. Mindezkieig nem 
sikerült, mert először iött a zsádó-kér- 
des. aztán a Hegedűs, aiztán. . .  Szóval 
olyan dolgok, amikhez nem tudtam ba
rátságos képet vágni. Most azonban 

í6 elérkezett az idő. amikor remél- 
hoev e* v kis moselv fog setten- 
aZ arC0Tn0n- mert hisz itt a sza- 

natas. az aranyparitás, satöbbi. . .

k é o I^ mi d ô ï S " re ' ? n ki a fénv-

kiq ^ n,Y ^ * 0r kézhez vettem egv 
plm  ̂ toc^dulkát. miszerint ieleniek meg 

wïeUett adófölügveiő-
adóügyeim rendezn e  céljából.

á h shel vefctes úr barátságos 
h om f^ í^  ^Kfcdott. Én elhatároztam. 
l n - L eVVe' a incifincidenssel nem 
na vöm magam zavartatni. Nem fogja 
n f k e d v e m e t  elvenni, amikor én 
a fényképészhez készülök.

Van szerencsém — mondtam.
V égtedenül örvendek, hogy szeren

cséje van és sok pénzt keres, hogv végre* 
azt a pár rongyos milliót leszurkolhatja.

Gyengéd felhő suhant át arcomon.
— Igen. — mondtam — meggazda

godtam. ö t  házam van az Andrássv- 
úton. kocsim-jovam. autóm, metresszem. 
Mind a tekintetes kincstárra iratom. 
Tessék az^mial ráimi. Azonkívül van 
egv öreg. békebeli cúgoscioőm is itt a 
lábamon, ezt is levetem, ha parancsolni 
méltóztatik.

A helyettes úr bambán bámult rám.
— Ez közveszélves őrült — da

dogta. — Kedves barátom, meglesz. meg
lesz. csak menjen szépen haza.

Kitörő örömmé’ vágtattam a fény
képészhez.

Útközben megállított egy ismerős 
állok.

mondta — kövessen a főkapitányságra, 
mert alapos a gyTanu. hogy ön gyikos- 
sággal lesz gyanúsítva*

— Miért? — kérdeztem értetlenül.
Szúrós szemeivel fürkészte arcom.
— Hol a családja?
— A családom? Egyáltalán nincs 

családom.
— Tehát kiirtotta?
— Igen. — mondtam — beismerem, 

de 'egyen szíves most még ne vigyen 
be. mert szeretném lefénvkéoeztetni ma

gam. Maid ott megvárhat, nem szököm 
meg — tettem hozzá barátságosan.

A fényképész barátságos arccal fo
gadott.

— Kabinet-kép?
— Igen. És mi lesz az ára? — el

komorult az arcom.
— Kétezerötszáz, ön  mosolyogni 

fog. Azért olyan olcsó, mert én még
húsz évvel eze őtt szereztem be az anya
got. saját házamban lakom, a lányom 
az egyetlen alkalmazottam. Megsúgom 
önnek, nekem az egész két koronámba 
van.

Fölneveltem.
— Ne mondia? És még elárulia?
— Igen. Hisz így is millió százalé

kot keresek raita.
Egész ió kedvem ett. Előre kifizet

tem tíz képet és széles, barátságos áb- 
rázattal leültem a gép elé. Mikor kész 
volt a fölvétel a fényképész azt mondta:

— Előbb a forgalmi adót le tetszett 
fizetni, most kérek még 300 ezer koronát.

— De kérem, azt tetszett mondani...
— Na igen. azt szoktam mondani 

mindenkinek, mert ígv el tudom érni. 
hogv az emberek barátságos arcot «vág
nak . . .

S a fényképész barátságosan röhö
gött.

Rém dühbe guru tam. de azért én is 
barátságos arcot vágtam — persze 
pofon.

Æ / sf/ sô& D O
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M u io rá n y l szánunkban íregjeíenl hirdetés pótlása 
HOTEL KORÁNYI! SZANÁLLODA!

Kállay T iborravajló-rendszer 
W alkovok

Az idejétmúlt balkohnok helyett jobb  
Kovács-fivérekre szép kis kilátás

Kényszerkölcsönös ismerkedési esték minden 48 órában

Saját légvonatjáratok

Közvetlen összeköttetés a zalaegerszegi kikötővel 
Autó-használat a Markó-uccai fiókig  ingyenes !

P o lit ik a  é s  is k o la
(A legújabb rendelet szerint az isko

lákban tilos fajvédő politikai gyűléseket 
tartani. Liberális gyűléseket mindig tilos 
volt. Hogy a politika mégse hiányozzék 
az iskolából, ajáljuk, hogy az alábbi 
módszer szerint tanítsanak.)

Tanító. — Üdvözlöm az alpolgármester urat, mint illusztris 
vendéget. Milyen tárgyból óhajtja, hogy a gyerekek bemutassák 
tudományukat?

Zflahi-Kiss. — Menjünk talán végig az összes tantárgyakon.
Tanító. — Storchmüller Vencel, gyere ki. Polgármester úr, 

ö a mi legjobb tanítványunk. Storchmüller Jaroslaw magyar faj
védő apostol fia. Fiacskám, először földrajzból fogsz felelni. 
Beszélj Budapest fővárosról.

Tanuló. — Budapest székesfőváros a Duna jobb- és bal
partján fekszik. Jobbpartján terül el Buda, a jobbpárti válasz
tókkal, Pesten, a balparton, a balpárti választók terülnek el. 
Budapest húsz évig liberális hódoltság alatt nyögött, míg aztán 
1919-ben Wolff Károly a hős vezér visszafoglalta Vázsonyi pasá
tól. Ez nagy csata volt. Wolff vezér lipicai ménen ült, míg 
Vázsonyi pasa konflison szállt a küzdelembe. Rövid tusa után 
Wolff vezér a porondon maradt.

Tanító. — Vigyázz, fiacskám. Talán Vázsonyi maradt a 
porondon. . .

Tanuló. — Nem kérem, ő elutazott Meránba. Ekkor aztán 
Wolff vezér megalakította a B-listások szabadcsapatát, majd 
három részre osztotta a fővárost.

Tanító. — Ne térj ki fiam a történelmi részekre. Maradjunk 
csak a földrajznál.

Tanuló. — Ez a három rész : budai, északi és déli kerület. 
A budai kerület a legkisebb, tehát az választja a legtöbb kép
viselőt. A lakosság nagy része kliens- és kommittensvadászattal, 
továbbá zavarosban való halászattal foglalkozik. Ez utóbbiakat 
a nekik kijáró tisztelet miatt kijáró uraknak nevezik.

Tanító. — Helyes. De miért nem beszélsz a hegyeiről és 
vizeiről ?

Tanuló. — Hegyei közül nevesebbek a Gellérthegy, az 
Istvánhegy és a Monte-Sváb. Ez utóbbit a fajvédő magyarokról 
nevezték el. Vizei közül ismertebbek a káposztásmegyeri vízmű

vek és a Ferenc József-keserövíz. Ritkán fordul elő az öntöző
kocsi, amely állítólag víztartalmú anyagokból van összetéve. 
Hasonló összetételű a pesti tej is. Budapest lakosainak száma 
egymillió, ennek a negyedrésze kereszténypárti, háromnegyed
része pedig kimaradt a választói névjegyzékből.

Tanító. — Elég lesz, fiacskám. Most egy kicsit a fizikából 
feleli. Most hogy Bethlen vízbe hagyta Wolff Károlyt, a fizika 
törvényéi szerint mi következik be?

Tanuló. — Miután minden vízbe hagyott politikus a súlyából 
annyit vészit, mint az általa kiszorított eilenpolitikus súlya, Wolff 
Károly igen sokat vészit a súlyából.

Tanitó. — Most beszélj a villamosságról.
Tanuló. — A villamosság . . .  a villamosság . . .
Tanitó. — No várj csak, fiam. Mi által jön létre a villamosság?
Tanuló. — A villanyostársaság által.
Tanitó. — Helyes. És mi által jön létre a villanyostársaság?
Tanuló. — A villanyostársaság tisztújító közgyűlés által 

jön létre.
Tanitó. — Mikor emelkedik a villanyáram?
Tanuló. — A villanyáram akkor emelkedik, ha nagyobb a 

feszültség. Ezzel ellentétben a villanyár mindig emelkedik.
Tanitó. — A vonzódási törvényről beszélj valamit.
Tanuló. — Az ellentétek vonzzák egymást. így vonzotta Bethlen 

Gömböst, Wolff Erekyt, Vázsonyi Bárczyt. A vonzódási törvény 
szerint egyes notabilitások mindig a hatalom felé vonzódnak.

Tanitó. — Helyes. Most egy kis számtan. Talán az iskola- 
látogató úr méltóztasson kérdezni.

Zilahy-Kiss. — Mondd meg fiacskám, ha a főváros 22 választó- 
kerülete 300 városatyát választ és a névjegyzékből 100,000 választó 
maradt ki, hány városatyát hozunk mi be, ha minden körzetben 
számíthatunk húsz választóra?

Tanuló. — Kétszázat !
Zilahi-Kiss. — Legalább. Hogy számítottad ki?
Tanuló. — Logaritmussal. Gondoltam egy számot és azt 

megszoroztam Gömbös Gyulával, a keresztény községi párt 
végrehajtóbizottságának új választási vezérével... (STELLA)

Én már tudom mi a

LY SO FORM
N ő k n e k  n é lk ü lö z h e te t le n .
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H azajött a tő z sd é s

— Hogy van, Pista? Már három hónap óta nem láttam.
— Nem voltam Pesten. Szabadságra mentem.
— Mért nem appellált ?

BORSSZEM JANKÓ MINT HÁZIORVOS

Uj betegségek és azok gyógyítása
összeállította: Prof. KORÁNYI, pénzügyminiszter

Adókór. Krónikus, illetve aranykrónikus bántalom. Ragá
lyos nyavalya, főképpen a szegény néposztá'vt súitia. A beteg 
kínos lihegésén úgy segítenek, hogv utolsó párnáiát is elviszik 
a feie alói. Therapia: vallás (bevallás) szerint változó. Sokan jó 
eredményeket láttak a sós fürdőktől, amelyek a sóhivatalban 
szerezhetők be. ahol az adókór elleni receptek benyújthatók. 

Arany érelmeszesedés. Kórokozó: aranyat — vasért, vasat 
papírért, papirt — rongyért, hogy ne mondjuk papirrongyért. 

tünetek: az aranv-csomócskák (egy csomóban 10 darab tíz- 
koronas arany) a íebris infláció fo ’ytán teljesen összezsugo
rodnak. Főképpen a lateüier-osztáfynál. az úgynevezett ülő fog- 
l^kozásúaknal fordult azelőtt gyakran elő. Therapia: aranv- 
fürdőhasználat és naponta lovaigás az aranyparitáson.

Bokaficam == ínficam =  ínráadiüás =  (latinul) ín-fláció. Ezt 
a betegséget eddig hazánkban nem ismerték. Csak amikor meg

ütöttük a bokánkat, vettük észre a bait. Therapia: Gipszkötés 
a bokatáira. később talpraáalás. legvégül Talpra magyar!

Kölcsönkényszeritisz. Tünetek: erős fájdalom az erszény 
helyén, vese- és pénztárcazsugor. Therapia: Érvágás az e’e- 
venre. utána kénvszerzubbonv.

Szanatóriumi ellátás, röviden szanálás. Kórokozója: a tria
noni bacillus. Tünetei: vér- és pénzszegénység, nagyfokú 
zsírveszteség. Radikális gyógym ód: piccázás, a még meglevő 
vér kiszívása.

Takarékkor. Ritka betegség, már csak néhány Krőzusnál
található. Hosszas vég y vizsgálattal és mílLÓszcros nagyítással 
sikerűt egye/tien példány békebeli takarckkrónt a Hitelbank 
trezorjában felfedezni. A takarékkrón formája kerek, színe 
aranysárga, raita ez a f öli r ás : Viribus unitis. ami annyit ielent: 
Oh. boldog békeidők. Más nyelvtudósok megfejtése szerint a 
viribus unitis csak képletes kifejezés, amely tíz év előtt három
fogásos ebédet jelentett, sörrd. f#ke te kávéval, trabukóval. szóda
bikarbónává'. borravalóval és íegaflázatosabb szolgája méütó- 
ságos urammal. legyen hdnap is szerencsénk. . .  Takarékkor 
ellen legbiztosabban a következő menü ajánlható: Feketeleves 
à la Börze. Fogoly pecsenye à la Markó. Körözött lipt’ mezei 
és Spárga à la városligeti tölgyfa.
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Móricka. — Kicsoda ez a bácsi, papa?
Papa. — E z? . .  „A Nép“ egyszerű gyermeke.

^  S P O R T
Kiket küldünk a

1. Súlydobás. Jelöltünk : Pes- 
thy Pál igazságügyin iniszter, 
aki büntetönoveliájával alapo
san elvetette a sulykot.

2. Távgyaloglás. A legszebb 
reményekkel indul a verseny
ben az e.őbbi bajnok név
rokona : Pesti Polgár (SNASz), 
aki a villamos drágítása óta 
állandóan trenírozza magát eb
ben a sportágban.

3. Emelés. Ebben a szak
mában legyőzhetetlen a Magyar 
Termelő és a Magyar Állam. 
Kettejük közt izgalmas végver
senyre van kilátás.

4 Magasugrás. Nevezettek: 
Fedák Sári és Biller Irén. 
Utóbbi győzelme bizonyos, mert 
előrelátható, hogy az „ Antónia" 
sikere miatt Biller a szokott
nál magasabbat ugrik.

5. Mélyugrás. Hors concours 
indul a Pesti Tőzsde (de nem 
a lap).

6. Távugrás. Ebben a sport
ágban a budapesti tőzsdebizo
mányos verhetetlen. Van olyan,

párisi Olympiádra?
aki Budapestről egyenesen 
Amerikába ugrik.

7. Kardvivó verseny. Ver- 
hetetlenül Friedrich István tartja 
a rekordot azzal a kardvivés- 
sel, amelyet Musztafa Kemál 
ellen követett el.

8. Uszóverseny. Kurzista anti
szemita ébredőből konjunktúra- 
liberálissá átvedlettek a győze
lem . reményével indulhatnak, 
mert náluk senkisem tud jobban 
úszni az árral.

9. Távúszás. Biztos győztes: 
Dr. Lateiner, aki évek óta lan
kadatlanul úszik. Adósságban.

10. Birkózás. Walkover győz 
Nagyatádi Szabó István, aki 
immár öt éve gyűri le önmagát, 
amikor nem hagyja el a bársony
széket.
. 11. Futás. Jelöltünk: Magyar 

Értékpapirtulajdonos (KRACh), 
aki még hosszú ideig fog futni 
a pénze után.

12. Autó-verseny. Rekorder: 
Pesti Milliárdos, aki szédüle
tesen gyors tempóban veszi 
meg és adja el az automobilját.

Kedves Borsszem Jankó!
Olvasom, hogy a főváros a többi között emelte a méres- 

űiiat is. Csak még ez hiányzott! Mibőd fizetjük maid a díjat az
után a tömérdek méreg után. amit éppen a főváros szerez ne
künk a folytonos emeléssel? Tisztelettel egy szegény pesti 
milliomos.

a

!
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B O R S S Z E M -K A B A R É

Szanálás
Adolfnak két balmi a volt.
Az egyik barna, másik szőke 
És hozzá valutái a volt.
Külföldi és nem talmi tőke.
De jött a krach. oh. nagy Teremtő.
S Adolf belátta: sok a kettő.
Tűnődött, vallon mit tegyen 
S eszébe iutott hirtelen:
— Én a szőkét nem bánom.
Csuk a barnát szanálom.

A szőke nőt egy délelőtt 
Tehát a B-tistára tette 
S e tényről szép levélben őt 
Még délután ért esitette.
A szőke nem volt meglepődve.
Egy sóhai sem szakadt belőle.
Én úgyis tudtam, hogyan áll.

Hogy már minden lében szanál.
Elhagyott, ei. mit bánom.
Lesz. ki engem szanálion!u

A győztes igy a barna volt 
S Adolfot hévvel átölelte 
S nem hévvel. .hu-vul szólt Adolf: 
..Drágám, üli szépen az ölembe.
A téma rend kívüli hálás.
Most megkezdődik a szanálás.
Amid csak van. mind add ide.
Aranyat, ékszert izibe . . .
Mert a szőkét nem bánom.
De a barnát — szanálom.“  MOH GODIN

Talpig becsületes
— Kériek szépen, ismered a Weiszot? Közös bőrüzetet 

nyitunk. Milyen ember? — kérdezi Róth egy barátiától. Grüntől.
— Talpig becsületes ember, ezt garantálóim. — mondja Grün. 
Weisz rövid időn belül kétszáz kiló talppal megkárosította

Róthot. aki Grünhöz megy. e.panaszo4ia neki a dolgot és 
szemrehányást tesz. amiért hamisan informálta.

— Hiszen én Weiszot csak talpig garantáltam! — feled Grün.

Meinl-kávé
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A Tőzsdeklub 
dalesztjének műsorából

Elmegyek a tőzsde mellett.
Jai. csak besszről énekelnek. 
Valamikor, van egy éve.
Érte vittek rendőrségre. . 
Szabadlábon iárok immár. 
Tanácsomra száz pali vár.
Mit adhatnék más tanácsot?
T ársul: kormány főtanácsost. 
Seihai. Kovinits.
Fuccs a hossz és fuccs a ficcs!

A Dob-uccában
— Papa, te már három nap óta 

nem hozol haza egy újságot. Talán 
nem olvasol egyáltalán?

— Hát a villamoson a szomszédom 
„Szózat“ -ja, az kutya?

— Nuná — újság!

Pension Ouvrier
Pokoli szép kis tréfa volna.
Ha a hálái most rámhaiolna 
Ebben az idegen szobában.

E szobában, mit sose láttam.
Csak megérintené a hátam 
És a fülembe súgna: vége.

Mellényem alá nyúlna csendbe 
S az órám többé nem ketyegne 
És nem tudná meg senki, senki.

Egy porosz rendőr tisztelegne 
És ráírná útlevelemre*
Eltávozott. Berlin. Karácsony.

BRÓDY LÁSZLÓ

K ily u k a d t az e jtő e rn y ő  . . .

Chronicon Pest-Budense Anno 1924
Tsuáát mondok, minek szem nem látta 
Kari von Wolffnak hóbul kihagy at tolását, 
jobbfelé. balfefé kénos matatását.
Bukásnak sorsára tsúfos adatását.

Egy lézengő ritter való ő korábban.
Am nagy szimatokat szede bőv orrában 
S ülvén nagy feliekkel vezérek sorában.
Igen ditsérnék őt. bár haló-porában.

Kétf lipitzaira egységgel felide.
Feővdros szélűbe belételcpüle 
S mindeneket erős száiial úgy tsevüle.
Hogy kétfelé állt a népek füle tide.

Hirdetendő nékik az constructiv igét.
Reáiok bocsátó Zilahi Kicsikét.
Ki dobálván elvét, mint gyermek a pigét. 
Táborba riasztá sidók mindenikét.

Pest-Budán cívisek ám sok panaszszóval 
Méltatlankodónak Kari von Wolff avóva!. 
Hívén külömbféle szúnyog- s légvtsaoóval.
Am ö állta, miképp hányt borsót a ió fal.

Végül a Cabinet feö-feöprezidensse 
Ragondolt. hogy népet kezéből kimentse. 
Mondván: —  fm Pest-Buda nem lévén Firenze. 
Itt zsizsik nélkül is lóleső az lentse.

S ' vetvén Városunkra néminemű gondot.
Megévité Bethlen az polgári frontot.
Melvbül e röttentő nagy és sötét pontot 
Úgy el-ki feledé, mint ki sohse vöt ott.

H diaének zcndül. halál harang kondul.
Tsont lösz a tetemből, marék por a tsontbul.
S nem hirlelé. tsak a köz-mondás azontúl:
— Kimarada. miképp Kari ven Wolff a frontbid.

THOMAS UTTERATUS DE JAZOW

r "Lapkiadók! Lapszerkesztők!
Újságírók!

Takarítsuk meg az idei nyaralást! 
Sürgessük meg a sajtótörvényt s akkor 

valamennyien hűvösre kerülünk.

Tessék fordítani! .
—  Ezt nem értem. Hogy tudták hirtecn ilyen magasra,

emelni a vámtarifát? *
— Nagyon egyszerű a dolog. Megfordították a Aírfv-tari- 

fát és megkapták a vd/n-tarifát.
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Muszáj már most meghatni?
A 90 éves Borbála nénihez beállít a plébános. hogy ellássa• 

az utolsó kenettel. Mikor kifelé tart. az öreg asszony utánaszól:
Főtisztelendő úr. tessék csak visszajönni! Kéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztőség.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK

—  Mi bai. Borbála néni?
— Mnszái már most meghatni?

•
. . .  Bethlen gróf is azt mondhatja Woifféknak. akik már el- 

parentálták az ő miniszterelnökségét: ..Muszáj már most le-
mondani? . . -------- c ----------

Farkasok dala à la Wolff
Városatya fölmászott a kormányra.
Annak is a zsidófaló gulyára, 
így  se jó. úgy se ió. sehogyan se ió.
Nekünk csak a Gömbös-kormány yolna ió.

----------T—  O ---------------

Távirat
POINCARE, PARIS

Oen is tudja már, mi az a bal
oldali guta? BALDWIN

A Borsszem Jankó jelen számát kedden, május 20-án zártuk 
t,e. — H. M. Falán itt is észreveszik az illetékesek a talpra
esett indítványt, amely így hangzik: Eresszék ki Márffyékat 
bányamunkára, hiszen elég aknamunkát végeztek a kon(Ko- 
\ács-)szolidáció érdekében. — Emigráns. Aki sokat marxol, 
keveset* tag. — ss. 1. Még jó, hogy nincs egyenes adó. Most 
ugyan bajos lenne egyenes úton előteremteni. 2. Igaza van. 
Rokkanttörvény még nincs, de éppen elég olyan törvény van, 
ami rokkanttá teszi az adófizetőket. — Poincaré. Várjuk cikkeit 
„Az Újságában. — Wolff K. Nem várjuk cikkeit „Az, Ujság“ - 
ban. — Lapkiadó. Jó lesz, ha valami új mesterséget tanul, 
amely nem kiván ülő életmódot. — Újságíró. Lapzárta után a 
Markó-uccában találkozunk. Ugyanott: évi rendes ülés. — 
VV. G. (Tiszafüred.) 1. Intézkedtünk. 2. Elhelyeztük. — Habi
tué. Ne aggódjon. A Feld-Szinházra egyelőre csak patagóniai 
Blumenthalok alkudoznak. Eddig 129 takarék-üveggyöngyöt, 
két csészefület, három kovát és egy tucat skalpot kínálnak. 
Matyi már Írja is az új darabját, melynek címe: „Aleváj, 
már csak látnám !“  — K—r. Telefonos fölhívást kérünk. Vala
hol valahogyan csak összeverődik a társaság ebben a kora
kánikulában. — Kas. A jövő számban! Hiába, csak jó az ó-bor. 
— Yeto. Az alapötlet sikerült, fölhasználjuk. — Több levélről 
a jövő számban.

Szerkesztik: Molnár Jenő és Bér Dezső 
A szerkesztésért felelős: Molnár Jenő 

Kiadótulajdonos: Borsszem Jankó lapkiadó r.-t. 
Igazgató: Szekeres Rudolf

KÖZGAZDASÁG
A Kőszénbánya- és T églagyár

társulat Pesten (Drarche) közgyű
lése elhatározta, hogy az 1923. évre 
részvényenkint 1500 korona osztalékot 
fizet, mely az Angol-Magyar Banknál 
április 22-től kerül kifizetésre.

A B orsod-M iskolci és Debreceni 
István-Gőzm alom  r.-t. közgyűlése 
megállapította az 1 23 mérleget, amely 
2,405:295,927 38 korona nyereséget tün
tet föl. Az osztalékszelvények a Hazai 
Banknál e hó 19-től 5000 koronával 
kerülnek beváltásra.

A „Hungária" Műtrágya-, Kénsav- 
és Vegy Ipar r.-t tökefölemelését most 
hajtja végre és a 400 korona névértékű 
részvényeknek a tartalékokból 1000 
koronára történő felülbélyegzésén kívül 
193,300 darab új részvényt bocsát ki, 
amelyeket 2:1 arányban 40,000 korona 
árfolyamon a részvényeseknek ajánl 
föl. Joggyakorlás: a Kereskedelmi 
Banknál és az Anglo-Austrian Banknál 
e hó 23-ig

A „M ercnr" Vá tóüzleti r.-t.
közgyűlése elhatározta, hogy a ki
mutatott 1,425.648,230 korona tiszta 
nyereségből a tartalékok megfelelő 
dotálása után részvényenként 300 
korona (150 százalék) osztalék fizeti 
tessék. Az igazgatóság új tagjaivá 
választattak : dr. Lévay Béla és Kraus 
József, Wien ; a felügyelőbizottság új 
tagjává pedig Gottlieb Benő urak.

A Baróti Szeszfinom itó, Likőr- 
és Rumgyár r.-t. e hónap l)-én 
tartott rendkívüli közgyűlésén alap
tőkéjének fölemelését határozta el. Egy 
régi részvényre két újat adnak, oly 
módon, hogy minden új részvényt 
4000 koronáért költségmentesen a régi 
részvényeseknek ajánlanak föl. Az elő
vételi jogot a vállalat pénztáránál (VII., 
Dohány-ucca 98) folyó hó 19-től junius 
3-ig bezáróan délután 4 -7  között lehet 
gyakorolni. A Gottschlig Ágoston r.-t. 
forgalomban lévő részvényutalványai 
ugyanott és ugyanakkor költségmente
sen eredeti részvényekre kicserütetnek.

Mint értesülünk, az ezüst- és aranybeváltáson 
kivül brilliánsékszerbeváltás is eszközölhető, IV., Vár
megye-utca 7. Brilliánsbeváltás 10—12-ig. Pénztári órák 
aranyra és ezüstre 9—5-ig.

cal má az elismerten egyedül tökéletes fertőtlenítő szer
M indenütt k a p h a tó i M indenütt kap ha tó  !
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Képrejtvény

Azok az előfizetőink, akik a rejtvényt helyesen fejtik meg, 
a következő ajándékokban részesülnek:

1. három üveg Dreher Bak-sör (házhoz szálliíva),
2 négy darab „Mátra"-szinszappan,

3. 10 üveg Szent István duplamalátasör. 
a Polgári Serfőzde gyártmánya (házhoz 
szállítva),

4 egy nagy tábla 
Szerencsi csokoládé, ( t O k O U O Í

5. egy nagy doboz
„Virágé-féle dessert.rag^-fe

6. egy nagy üveg 
„Óceán" iames,

7. egy doboz

8. egy Sphinx-,,Bl-OZONEu-készlet (egy üveg szájvíz, egy 
doboz kettős francia fogpor. egy tégely fogpaszta).

9. egy üveg „Lysoform",

10. egy darab P. Márkus Emilia arcápoló szappan,
' 11. egy nagy

üveg ZoZó 
« kölni viz,

12. két pár Berson-gumisarok (férfiaknak és nőknek),
13. egy nagy palack RAPIDOL folyékony fémtisztitó szer,
14. a Borsszem Jankó egy évfolyama (1917— 1922. évekből).
15. Seiffensteiner Salamon adomái.

A Borsszem Jankó 2938. (20.) számában közölt képreitvénv 
helyes megfejtése: B ak-SÖ r

Előfizetőink, akik a Borsszem Jankó multheti reitvénvét 
helyesen fejtették meg, a következő ajándékot kapják: 
1. Roih Paula (Budapest, VI., Szondy-u. 11. 1. 17), akinek há
rom üveg Bak-sört; 2. Braun Gizella (Budapest, VIII., Hu- 
nyadi-u. 14), akinek négy darab „Mátra*4 színszappant ; 
3. Dr. Havas Károly (Budapest, VI., Aradi-u. 11), akinek tíz 
üveg Polgári Serfőzdéi Szent István duplamalátasör!': 4. Mo- 
csányi Dezső (Budapest, VI., Király-u. 90), akinek egy nagy 
tábla Szerencsi csokoládét: 5. Heller Ilonka (Budapest, VII., 
Szövetség-u. 36/b), akinek egy nagy doboz „Virág“ -féle 
dessertet; 6. Wiener Dezső (Budapest, VI., Podmaniczky-u. 69), 
akinek egy nagy doboz „Óceán44 cukrozott gyümölcsöt; 
7. Bokk Jenő ( VámosgyÖrk), akinek egy doboz „Ovomaltine44 
tápszert; 8. Schneider Jenő (Budapest, VII., Damjanich-u. 4), 
akinek egy Sphinx-„BI-OZONE44-készletet; 9. Kelemen Sarolta 
(G yőr), akinek egy üveg „Lysoform“ -ot; 10. Strausz Jenő 
(Budapest, VIII., Nagyfuvaros-u. 20), akinek egy darab 
P. Márkus Emilia-szappant: 11. Thomas Antalné (Budapest, 
VI., Teréz-körút 15), akinek egy üveg ZoZó kölni vizet; 
12. Neumann Ottó (Budapest, VII., Wesselényi-u. 22), akinek

két pár Berson-gumisarkot: 13. Sieiner Béla (Vác), akinek 
egy nagy palack „RAPIDOL** folyékony fémtisztitó szert; 
14. Hoffenreich Károlyné (Budapest, VII., Klauzál-u. 15. III.), 
akinek a Borsszem Jankó egy évfolyamát; 15. Társaskör 
(Erdöcsokonya), amelynek a „Seiffensteiner Salamon adomái“ -t 
küldi a kiadóhivatal.

P o m p ad o u r,  
H á ro m  G rácia,
Jáva, Blues, Banan
és egyéb tánclemezujdonságok gramofon 
hanglemezen le g n a g y o b b  választékban

HANGSZER-OTTHON
FEKETE MIHÁLY

Budapest, József-körút 9 . sz.

Sajtószabadság a Markó-uccában
— Milyen táviratokat közölnek a lapok a szigorú saitó- 

törvény életbelépése után?
— Na hallja!? MarfconigT.ammokat !

-----------o-----------

A paritás
Korányi Frigyes. — Nem tudom, miért sopánkodnak a 

sportemberek azon. hogy Svájc— Magyarország futballmeccse 
4 :2  arányban végződött Zürichben. Bárcsak ez lenne a zü
richi paritás! --------------------

A modern tíz csapás
1. Papirkorona. 2. Takarékkcroira. 3. Aranykorona. 4. Kénv- 

szerkölcsönölőleg. 5. Kéflyszerkölcsönutólag. 6. Kénvszer- 
kölcsönközbenső^eg. 7. liázbéraranvozás. 8. Létszámapasztás. 
9. Költségdagasztás. 10. KáLay Tibor zseniálitása.

Borsszem
A tűzoltót tűzvész után, a szanálódat leégés előtt dicséried.

L e g o lc só b b  sz ó r a k o z á s !
híres régi évfolyam ai m egrendelhetők a 
kiadóhivatalban és a KULTÚRA könyv- 
kereskedésében, VI., T eréz-körút 5. sz.

Az 1917. é v f .... 5 0 00 0  k o r . 
„ 1918. „ ... 5 0 00 0  *
* 1919. * ... 5 0 00 0  „

Az 1920. é v f .... 5 0 0 0 0  k or . 
* 1921. „ . . .  5 0000  „
„ 1922. „ . . .  50 00 0  „
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A  g a l í c i a i  ú s z ó m e s t e r

— Én nem vesződök annyit ezekkel a fickókkal, mint a kollégám. Én egyszerűen a vízbe mártom őket és azt kcmman- 
dirozom : Beszéljetek! Erre. aztán valamennyien gesztikulálnak és kész a tempó . . .  *

A
MNDCNNÀPI 

ÍLCT IZG ALM ÁBA N  

KIMCPŰU. fáOADTSZECVCZEr 

CD Ó SIT Ó JC

V IR Á G  O S Z K Á R
CUKORKA- ÉS CSOKOLADÉ-ARÚaYAR R.-T.

—  BUDAPEST, VII., N E F E L E JT S -U C C A  12. —  ___.

El ő f iz e t e k  ö n n e k  ~
a BORSSZEM JANKÓ-ra

negyedévre 400,000 korona névértékű elhasznált magyar bélyeg 
beküldése ellenében. JÁSZAI BORISKA bélyegkereskedés  

Budapest, IV ., Kossuth LaJos>ucca 6.

Qvészies képkeretek
Kézimunkák szakszerű keretezése

Váradi Bélánál, Budapest, Andrássy-út 43.

A Pesti Lioyd-táriulat nycndáia, Budapest. V., Mária Valéria-ucca 12. (Nyomdaigazgató MÁRKUS PÁL.)


